
 

 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník 

 

DOTAZNÍK 

PALIATIVNÍ PÉČE NA ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ MEDICÍNY 

Vážení kolegyně, Vážení kolegové 

Jmenuji se Kateřina Nová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia na 1. Lékařské 

fakultě v Praze. Ve své diplomové práci se zaměřuji na problematiku paliativní péče v prostředí 

intenzivní medicíny (oddělení). Obracím se na Vás s prosbou o spolupráci na tomto výzkumu 

(vyplnění dotazníků).  

Zajímá mě Váš pohled na tuto problematiku, i to, jak paliativní péče vypadá u Vás na pracovišti, jaký 

k ní zaujímáte postoj, co byste zlepšili či změnili. Vaše odpovědi, budou anonymizováni a slouží 

pouze k vypracování diplomové práce. 

 Předem Vám děkuji za Váš čas a ochotu při vyplňování tohoto dotazníku. 

Kateřina Nová 

 

 

1. Pohlaví: 

a) Žena 

b) Muž 

 

2. Pracovní pozice, kterou na oddělení zastáváte (vykonáváte): 

a) NLZP (všeobecná sestra, zdravotní sestra, zdravotnický záchranář) 

b) Lékař 

c) Jiná pozice: 

 

 



 

 

 

3. Délka pracovní zkušenosti, kterou máte na oddělení intenzivní medicíny (ARO, RES): 

a) 0-1 rok praxe 

b) 2-5 let v praxi 

c) 6-10 let v praxi 

d) více než 10 let praxe 

 

4. Váš věk: 

a) 20-25 let 

b) 26-32 let 

c) 33-39 let 

d) Více než 40 let 

 

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) Středoškolské (ukončené maturitou) 

b) Vyšší odborná škola (DiS.) 

c) Vysokoškolské bakalářské studium (Bc.) 

d) Vysokoškolské magisterské studium (Mgr.) 

e) Vysokoškolské magisterské studium (MUDr.) 

 

6. Máte specializaci v oboru intenzivní medicína? (tzv. ARIP) 

a) Ano 

b) Ne 

c) Mám jinou atestaci (napište obor):  

 

7. Jaký Vy osobně zaujímáte postoj k paliativnímu přístupu u pacientů na intenzivním 

oddělení? 

a) Kladný, pokud jsou přesně dodržena pravidla pro přechod na paliativní péči 

b) Záporný, paliativní péče na intenzivním odd. nemá své místo-léčit se mají všichni 

pacienti bez omezení léčby 

c) Nevím, co paliativní přístup znamená (co si mám pod paliativní péčí představit) 

d) Jiná odpověď:  

 

8. Máte představu, co znamená koncept paliativní péče? (tzn. znáte doporučení odborných 

společností, jaký zaujímají postoj k paliativní péči?) (prosím o upřímnou odpověď) 

a) Ano, znám odborná doporučení a postoje odborných společnosti, která zaujímají 

v souvislosti paliativní péče, četl/a jsem je 

b) Ne, neznám stanoviska odborných společností 

c) Nečetl/a jsem stanoviska, ale předpokládám, že na našem oddělení se dle těchto 

doporučení postupuje 

 



 

 

 

9. Podporuje Vaše pracoviště koncept paliativního přístupu? (Dle odborného Doporučení ČLK 

č.1/2010? („Doporučení k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu 

paliativní u pacientův terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli“). 

a) Ano, tento koncept funguje, dle doporučení, na pracovišti máme jasně nastavená 

pravidla pro přechod na paliativní (soucitnou péči) 

b) Spíše ano, u většiny indikovaných pacientů se přechází na koncept paliativního přístupu 

(více jak v 50 % případů) 

c) Spíše ne, s konceptem paliativní péče se setkávám výjimečně 

d) Ne, paliativní péče se na našem pracovišti neuskutečňuje v žádném případě 

 

10. Pokud se na Vašem odd. rozhodne o přechodu na paliativní péči, je to rozhodnutí   

konsensuální? tzn. mohou projevit svůj názor i NLZP? Nebo je rozhodnutí jen na lékařském 

týmu? 

a) Ano, rozhodnutí o přechodu na paliativní péči je týmová záležitost (svůj názor může 

vyjádřit sestra / zdravotnický záchranář) 

b) Ne, rozhodují se pouze lékaři 

c) Nevím, jestli se mohu vyjádřit k problematice paliativního přístupu 

d) Jiná odpověď  

11. Provádí se na Vašem oddělení terminální extubace (popř. terminální weaning?) 

a) Ano  

b) Ne  

 

Další otázka jsou pouze pro ty, kde se u terminální extubace na odd. provádí (pokud terminální 

extubace neprovádíte, pokračujte otázkou č.13). 

12. Pokud se na Vašem odd. terminální extubace vykonávají jaký k tomu zaujímáte postoj? Co 

si o tom myslíte? 

a) Mám pozitivní postoj, na terminální extubaci nahlížím pozitivně 

b) Negativní, nesouhlasím s tímto výkonem 

c) Nemám s terminální extubací zkušenost 

 

13. Jak probíhá komunikace mezi zdravotním týmem a rodinou pacienta? Ohledně přechodu na 

paliativní péči: 

a) Lékaři opakovaně komunikují s rodinou, sdělují informace v plné míře, na rovinu, 

přesně, ale s individuálním přístupem, profesionálně, citlivě 

b) Ano, komunikují s rodinou, ale ne všichni lékaři mají profesionální přístup, umění 

komunikace není u všech lékařů stejné  

c) Částečně ano, nesdělují všechny informace, sdělují spíše ty zásadní informace 

d) Spíše ne, jen konstatují, nesdělují informace týkající se budoucího stavu pacienta 

e) Ne, lékaři rodině nesdělují informace, které by se týkaly budoucího vývoje zdravotního 

stavu 

 



 

 

 

14.  Jakou úlohu hraje nelékařský tým v komunikaci s rodinnou pacienta? 

a) Je důležitým členem týmu, hraje roli v poskytování nelékařských informací 

b) Nehraje žádnou roli 

c) Nevím  

d) Jiná odpověď:  

 

15. Máte na Vašem pracovišti možnost kontaktovat paliativní tým? 

a) Ano, na klinice (popř. v nemocnici) je k dispozici paliativní tým 

b) Ne, tuto možnost nemáme 

c) Nejsem si jistá /ý, zda tuto možnost v nemocnici máme 

d) Jiná odpověď: 

 

16. Setkal/a jste se někdy v průběhu své praxe s pocitem, že i přes veškerou péči a léčbu která 

je pacientovi na Vašem odd. poskytována máte pocity „marnosti“? tzn. že nebyl včas 

zahájen přestup na paliativní péči? (pozn. u prothrahovaných těžkých klinických stavů) 

a) Ano, často jsem se tímto pocitem setkal/a 

b) Ano, ale pouze jen ve výjimečných situacích 

c) Raritně – za svoji pracovní si vybavuji jeden maximálně dva takovéto případy 

d) Ne, nikdy jsem takový pocit ze své práce neměl/a 

e) Nedokážu posoudit 

f) Jiná odpověď: 

 

17.  Jste spokojený/á s konceptem paliativního přístupu na Vašem pracovišti? 

a) Ano, zcela  

b) Spíše ano 

c) Jen částečně 

d) Spíše ne 

e) Naprosto ne 

f) Nemám možnost to zhodnotit 

 

18. Jak byste Vy osobně zlepšili situaci u Vás na pracovišti? 

Vaše odpověď: 

19. Máte možnost (v rámci pracoviště) se dostatečně vzdělat v oblasti paliativní péče? 

(semináře, přednášky, workshopy apod.) 

a) Ano máme možnost dalšího vzdělání v této oblasti 

b) Ne, tuto možnost nemáme, pouze ve vlastním zájmu (mimopracovní aktivita) 

c) Nevím, zda tuto možnost na pracovišti mám 

d) Jiná odpověď: 

 

 

Děkuji za Vaše názory, spolupráci a čas          Kateřina Nová



 

 

 

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

Kateřinská 32, Praha 2 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do závěrečné práce absolventa studijního programu 

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do 

zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být 

vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie závěrečné 

práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená 

v předchozím odstavci. 

Příjmení, jméno  

(hůlkovým písmem) 

číslo dokladu totožnosti 

vypůjčitele  

(např. OP, cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné práce 

Datum Podpis 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



 

 

 

 


